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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.  

1.2 De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn medeleerlingen 
en zijn ouders over de verwerking van zijn taak. 

1.3 De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk. 

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

De leerlingen leren al vanaf groep 1 verantwoordelijkheid te dragen voor een taak. 
Alle leerlingen hebben een huishoudelijke taak waarmee we hen verantwoordelijkheden 
geven voor de eigen leer- en leefomgeving. De taken zijn zichtbaar in iedere klas. 
Iedere dag wordt afgesloten met het uitvoeren van deze huishoudelijke taken en met het 
reflecteren op de dag. 
De betrokkenheid voor het eigen werk is vergroot doordat de doelen vaker worden benoemd 
en op de taakbrief zijn vermeld. Hierdoor maken we leerlingen bewuster van hun eigen 
leerproces.  
De taakbrieven worden iedere vrijdagmiddag gecontroleerd en vooraf aan iedere vakantie 
mee naar huis genomen. 

 
 
 

Hierboven gaat het o.i. vooral over verantwoordelijkheid voor de omgeving, verantwoordelijk 
zijn voor het uitvoeren van huishoudelijke taken. Maar belangrijker is natuurlijk de vrijheid / 
verantwoordelijkheid i.z. het leren. Daar is nog niet zoveel van te zien . De leraren zitten nog 
stevig aan het stuur als het gaat over het leerproces. Leerlingen leggen weinig verantwoor-
delijkheid af over de al of niet behaalde lesstof en lesdoelen. Waarbij zowel het proces als 
product belangrijk is. 
Wel krijgen leerlingen enige vrijheid in het kiezen van een werkplek en mogen en kunnen ze 
al dan niet kiezen voor samenwerken met een maatje. Er is ook vrijheid in het kiezen van de 
volgorde van te maken taken.  
De kleuters krijgen weinig eigen verantwoordelijkheid en keuzemomenten. Start hier al met 
het afleggen van verantwoordelijkheid over de werkjes die zij maken. 
Wij hebben een gymles gezien. Daarin wordt een beroep gedaan op zelfstandigheid en 
samenwerking. Ook krijgen de leerlingen enige vrijheid in de uitvoering van de onderdelen. 
Als voorbeeld beschrijven we hier het volgende: een groep kinderen moet in een deel van 
de zaal een estafette lopen. Er is een korte instructie van de leraar geweest. Ter onder-
steuning beschikken de leerlingen over een kaart met daarop nogmaals de instructie.  
Ze zijn vervolgens vrij in de estafette onderdelen toe te voegen of te wijzigen als het maar 
een estafette blijft. 

 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

1. Vrijheid in gebondenheid /      
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 
Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerling niveau 
chrijving 1. 1. 
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1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt hiervoor 
een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar is in 
de taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n manier dat 
de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de leerdoelen te behalen 
en de taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 
 
 
In de taakbrieven van de groepen 3 t/m 8 zijn verschillende instructieniveaus opgenomen. 
In groep 3 zijn dit er vier: raket, ster, maan, zon. In de groepen 4 t/m 8 zijn dit er drie: 
ster, maan, zon. 
Er wordt in iedere groep instructie gegeven op het niveau van de leerling. 
De leerkracht houdt daarnaast rekening met speciale onderwijsbehoeftes van leerlingen, 
beschreven in de groepsoverzichten. 
De taakbrief leent zich momenteel nog te weinig voor differentiatie-uitbreiding. We besteden 
hier meer aandacht aan conform s ontwikkelplan 2014-2019. 
De doelen worden per instructie mondeling benoemd en op de taakbrief vermeld. Daar waar 
mogelijk worden de doelen ook gevisualiseerd en aan het dagritme gekoppeld door het doel 
op te schrijven of op te hangen. 
Vanaf groep 5 leren we de leerlingen het werk te plannen over meerdere dagen. 
In de groepen 7 en 8 zijn leerlingen in staat een hele week te plannen. 

 
 
 

Loslaten moeten de meeste leraren nog in de vingers krijgen. We hebben dat regelmatig 
kunnen constateren. We hebben vele  klassikale lessen gezien. Dat is zeker geen dalton. 
Natuurlijk kunnen er groepsmomenten zijn. Maar groepsinstructie en vervolgens allemaal 
aan dezelfde verwerking doet geen recht aan de optimale ontwikkeling van de leerlingen. 
De schoolafspraken rondom het schenken van vertrouwen in het eigen leren is weinig terug 
te zien. Het is goed om hier een ontwikkelingslijn samen te stellen en deze te borgen in de 
school. 
Er wordt gedifferentieerd. Dat is wel diffuus. We moeten ernaar zoeken. De school is zich 
bewust dat op dit gebied wel het e.e.a. te ontwikkelen is. En heeft dat dan ook al te kennen 
gegeven. 
Er staat op de taakbrief veel instructie. In het gesprek vernemen we dat daar flexibel mee 
wordt omgegaan. Leerlingen kunnen bv. kiezen om niet deel te nemen aan de instructie.  
We zetten gelet op onze observaties een vraagteken bij de differentiatie in de instructie. 

 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid en het 
aangeven van grenzen.  

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

 
 

Indicatoren op leraar niveau 
chrijving 1. 1. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Op IKC Zeven Zeeën werkt een team dat gewend is elkaar te consulteren, elkaar feedback 
te geven, te bevragen en te helpen. 
Er zijn diverse werkgroepen en Dalton leerteams waar een ieder zijn verantwoordelijkheden 
kent en neemt en werkt aan het behalen van beoogde doelen. 
Er zijn diverse leerkrachten die gebruik maken van hun scholingsmogelijkheden; diverse 
cursussen worden en werden gevolgd waarin leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar 
hun wensen en mogelijkheden. 
Het hebben van een Daltoncoördinator geeft duidelijkheid en rust binnen het team. 

 
 
 

De teamleden werken met elkaar op basis van vertrouwen. Ze geven aan in een open sfeer 
elkaar feedback te geven. In gezamenlijke verantwoordelijkheid werken de leraren aan de 
ontwikkeling van hun school. De (nieuwe ) ontwikkelingen worden veelal aangestuurd door 
de directie en de daltoncoördinator. Leraren weten dat ze terug kunnen vallen op hun 
daltoncoördinator. Dat wordt als prettig en veilig ervaren. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om hulp 
vragen. 

2.3 De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt aan de 
gestelde doelen. 

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 
 

 
 
 

Onze leerlingen leren nadrukkelijk om te gaan met uitgestelde aandacht; hiervoor zijn 
diverse manieren en middelen ontwikkeld (zie handboek). 
In iedere groep werken wij met het stoplicht; drie cirkels rood – oranje – groen. 
Hiermee wordt visueel gemaakt wanneer de leerkracht beschikbaar is. 
Na de basisinstructie worden leerlingen uitgenodigd aan de instructietafel. De leerkracht 
loopt tijdens het groene stoplicht een ronde door de klas en de leerlingen met hun groene 
hulpkaartje worden geholpen met hun vraag.  
De taaktijd wordt aangegeven met een time timer (groep 1-5 analoog en groep 5/6-8 
digitaal) . Hierop zien de kinderen de tijd verstrijken en kunnen hun tijd gaan indelen. 
In iedere groep is er mogelijkheid tot zelfstandig nakijken. Er is een vaste plek en daar  
waar nodig is er een handelingswijzer. 
Handelingswijzers zijn voor alle vakgebieden, in alle groepen aanwezig. 
De taakbrief geeft leerlingen de gelegenheid werk zelf te plannen en dus keuzes te maken 
in tijd, dag, tempo en vorm.  
Ook is er in alle groepen een plek gecreëerd waar kinderen zelfstandig kunnen werken  
(de stilte werkplek). 

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerling niveau 
chrijving 1. 1. 
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De diverse ondersteunende materialen om zelfstandigheid te bevorderen zijn aanwezig.  
En ze worden ingezet en gebruikt Handelingswijzers zijn in de groepen aanwezig. 
Zelf nakijken vindt plaats. Is daar ook differentiatie in? 
Het plannen door leerlingen vindt plaats. Vanaf groep 7 is dat een weekplanning geworden. 
Tot groep 7 wordt per dag gepland (m.b.v. cijfertje in de dagkleur). Wij kunnen niet 
constateren in hoeverre de door de leraar geplande instructiemomenten de vrijheid van 
leerlingen belemmert. Mogelijk is dit een punt van ontwikkeling in samenhang met de 
kernwaarde effectiviteit/doelmatigheid als ook vrijheid/verantwoordelijkheid. 

 
 
 

2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig te 
kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen leren.  

2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

2.8 De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. 

2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien en te 
ontwikkelen. 

 

 
 
 

De leerkrachten hebben veel vertrouwen in hun leerlingen en geven hen het vertrouwen en 
de ruimte om de taaktijd zelf in te vullen; de leerkracht biedt ondersteuning in plannen, 
instructie en verwerking. 
Materialen mogen zelfstandig worden gepakt. 
De taaktijd wordt visueel gemaakt waardoor leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen. 
Het nemen van initiatieven door leerlingen wordt gestimuleerd; leerlingen komen vaak met 
goede ideeën waarop wordt in gegaan. 
De methodes voor de diverse vakgebieden proberen wij zo goed mogelijk te selecteren op 
het zelfstandig werken én het samenwerken/ samen werken. 
In het schooljaar 2015-2016 willen wij aan de slag met het implementeren van Meervoudige 
Intelligenties (MI). Twee Daltoncommissieleden hebben dit schooljaar 2 scholen bezocht  
(de Piramide en de IJsbreker) om meer informatie te verkrijgen. Eén commissielid is voor-
zichtig begonnen met het uitproberen van MI in haar klas (8B). 
 

 
 
 
 

Wij zien dat verschillende instructies direct achter elkaar gegeven worden, bv. taal en 
rekenen. Hoe groot is hierin de leeropbrengst? Het is natuurlijk bedoeld om leerlingen 
daarna zoveel mogelijk tijd te bieden om hun taak te maken. Maar het biedt o.i. voordeel 
voor een beperkt aantal leerlingen. Jullie hebben “Focus op Dalton” aangeschaft. Mogelijk 
biedt hoofdstuk 2.5 handvatten om over instructie te sparren met elkaar. 
Leraren stellen open vragen aan leerlingen. Daarbij zetten ze leerlingen aan het denken en 
reiken ze leerlingen de hand om zelf een antwoord op hun vraag te vinden of om zelf dingen 
te gaan doen of regelen. 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraar niveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om hun 
talenten te laten zien en te ontwikkelen. 

2.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen en te 
tonen.  

 

 
 
 

Door de diverse werkgroepen en diverse activiteiten in het onderwijsaanbod, krijgen leraren 
en overige medewerkers verantwoordelijkheden en de ruimte waarin zij hun talenten kunnen 
laten zien en ontwikkelen. 

 
 
 

Wij hebben niet expliciet naar dit onderdeel gekeken. Wel hebben we gelezen en in ge-
sprekken met de directie en de daltoncoördinator als ook leraren gehoord over de structuur 
van werkgroepen en daltoncommisisie. In deze laatste commissie hebben de directie,  
de daltoncoördinator en de leiders van de leerteams zitting (in totaal zes personen). 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en medeleerlingen. 
 

 
 
 

Samenwerkingsvaardigheden worden geoefend in diverse vormen. Wekelijks is er minimaal 
één samenwerkopdracht in de taakbrief opgenomen. Dit betreft meestal een opdracht uit 
een methodeboek. Er wordt ook tijdens taaktijd veel samen gewerkt, wanneer het stoplicht 
op oranje hangt. 
Mede door het gebruik van coöperatieve werkvormen en de groepsdoorbrekende 
activiteiten leren we de leerlingen samen tot antwoorden en producten te komen.  

 
 
 

Leerlingen gaan met respect met elkaar om, staan klaar om elkaar te helpen. Na bv. een 
spreekbeurt die wij zien beoordelen de klasgenoten de spreker op een beargumenteerde 
wijze.  
Er wordt gewerkt met maatjes. Naast het ‘weekmaatje’ zeggen leerlingen ook met een 
‘gelegenheidsmaatje’ te mogen werken. De taak kent opdrachten waar de leerlingen samen 
aan werken. 
Bij de les beeldende vorming is waargenomen dat de leerlingen heel duidelijke opdrachten 
hadden meegekregen om te komen tot samen werken. Vragenderwijs en oplossingsgericht 
ondersteunde de leerlingen elkaar en durfde hulp te vragen waar nodig. Mooi voorbeeld.  
Er zijn groepsdoorbrekende activiteiten zoals ‘open podium’ en bij  technieklessen. 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerling niveau 
chrijving 1. 1. 
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3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

3.4 De leraar geeft  samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals deze in 
de school zijn afgesproken.  

3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken toepassen. 

3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de 
leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 

 

 
 
 

Door diverse werkgroepen werken collega’s in verschillende samenstelling met elkaar.  
Collega’s geven elkaar feedback, komen samen tot gestelde doelen en de acties die hier-
voor nodig zijn. Men is gewend middels een werkgroep taken uit te voeren die betrekking 
hebben op de schoolontwikkeling. 
Leerkrachten zorgen voor een goed pedagogisch klimaat door ieder kind aan te spreken  
op zijn verantwoordelijkheden. Leerkrachten laten leerlingen zelf nadenken over hun 
problemen en laten de leerlingen ook nadenken over oplossingen, individueel of samen met 
klasgenootjes. 
Klassenregels worden opgesteld met de leerlingen samen; de schoolregels staan vermeld 
op de website. De medewerkers op IKC Zeven Zeeën begeleiden leerlingen om op een 
respectvolle wijze met elkaar om te gaan en zich te houden aan de gemaakte afspraken.  

 
 
 

Hierboven schreven we al: “Wel hebben we gelezen en in gesprekken met de directie en de 
daltoncoördinator als ook leraren gehoord over de structuur van werkgroepen en 
daltoncommissie. In deze laatste commissie hebben de directie, de daltoncoördinator  en de 
leiders van de leerteams zitting. (in totaal zes personen)” Er is een gelaagde structuur van 
werkgroepen en leerteams. 

 
 
 

3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en overige 
medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken. 

3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van en met 
elkaar leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.   
 

 
 
 

Iedere werkdag beginnen wij gezamenlijk met een briefing. Hierin wordt verteld wie er ziek 
is, welke groepen worden vervangen en welke werkgroepen bijeenkomen. 
Hierna is er (kort) de mogelijkheid samen koffie te drinken en met elkaar te praten. 
Tijdens rapportgesprekken streven wij er naar gezamenlijke pauzes te houden om zo elkaar 
tussendoor te ontmoeten en spreken. 
Het schoolgebouw is niet geschikt voor het werken in verschillende ruimtes buiten de 
klassen; bij het ontwerpen van het nieuwe gebouw is hiermee rekening gehouden. 
In de ouderkamer worden veel activiteiten georganiseerd door de ouder contactpersoon 
over onderwerpen die door en voor ouders worden ingebracht; afhankelijk van het onder-
werp worden externen uitgenodigd. De ouderkamer wordt goed bezocht. Ook de lunch 
wordt door het merendeel gezamenlijk doorgebracht. 
 

Indicatoren op leraar niveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Constaterend hoe leraren met elkaar omgaan, hoe ze betrokken deelnemen aan de briefing 
aan het begin van de dag, dan mogen we aannemen dat ze in een positieve setting met 
elkaar samenwerken aan de ontwikkeling van het onderwijs op hun school. 
Over een jaar betrekt de school een nieuw gebouw een paar honderd meter verderop.  
Wij zien tekeningen van het gebouw waarin IKC Zeven Zeeën over een jaar is gehuisvest. 
In de nieuwe accommodatie is rekening gehouden met het daltonconcept. 
Wat betreft de ‘ouderkamer’  zie ‘uit de gesprekken met ouders’. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten mee 
naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 
 

In groep 3 en 4 starten de leerlingen met het plannen van werkjes. 
Leerlingen mogen na de benodigde instructie aangeven met welk vak zij willen beginnen. 
In de groepen 5/6 t/m 8 wordt gestreefd naar een eigen planning per week. 
Reflecteren gebeurt in de onderbouw mondeling (diverse reflectiemethoden) en met het 
kleuren van een smiley aan het eind van de week. 
In de bovenbouw reflecteren de leerlingen mondeling (diverse reflectiemethoden) én 
schriftelijk. Hier stellen leerlingen hun eigen doel op zodat wij ook weten wat hun leerpunten 
zijn of blijven voor de week erop. 

 
 
 

Plannen is reflecteren: waar, wanneer, hoe, wat heb ervoor nodig, alleen of samen. Hier 
hebben we te maken met reflectie vooraf. Er wordt gepland en er wordt vooruitgekeken naar 
de les van morgen. Zonder zich dat al te zeer bewust te zijn is er reflectie vooraf. Reflectie 
achteraf vindt plaats. Er is ruimte op de taakbrief om te reflecteren. Hoe zit het met de 
opbouw en de doorgaande lijn? En vindt reflecteren tijdens de taak plaats? Bij de kleuters 
reflecteren de leerlingen een maal in de week d.m.v. een smiley op de taak. Wij raden jullie 
aan dit tijdsbestek voor kleuters te verkleinen. Dus vaker reflecteren. Vraag je af: wat willen 
we bewerkstelligen met reflectie bij de kleuters? Jullie geven ook zelf aan dat dit eigenlijk 
niet zoveel effect heeft bij kleuters.  

 
  

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerling niveau 
chrijving 1. 1. 
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4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt evaluatie, 
reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

 

 
 
 

Diverse reflectiemethoden worden gehanteerd binnen de klassen; hier wordt gelet op het 
eigen functioneren maar ook op het samenwerkings-element. Leerlingen bespreken met 
hun maatje hoe zij de dag hebben ervaren, er wordt klassikaal gesproken over welke doelen 
zijn behaald en leerlingen noteren in de bovenbouw welke doelen zij hebben behaald, wat 
er goed ging en waar zij nog aan willen werken. 
Leraren en medewerkers op IKC Zeven Zeeën zijn goed in staat tot (zelf)reflectie. 
Zij kijken kritisch naar hun eigen handelen en zijn altijd bezig met verdere ontwikkelingen 
van zichzelf maar ook van hun collega’s. 
Door feedback te geven en te ontvangen laten wij zien in staat te zijn goed naar onszelf te 
kijken en hier altijd verbeteringen in willen aanpassen. Directie, ib-er en daltoncoordinator 
stellen regelmatig reflecterende vragen naar aanleiding van klassenbezoeken. 
Het geeft ook de betrokkenheid aan. 

 
 
 

In aansluiting op hetgeen we in het blokje “bevindingen visitatieteam” hierboven schreven: 
prima wat er al plaatsvindt aan reflectie. Mee doorgaan. Maar zeker in de komende jaren 
weer eens kritisch aan de orde stellen. 

 
 
 

4.9 De school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en met 
elkaar te leren. 

4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau. 
 

 
 
 

Van en met elkaar leren gebeurt dagelijks. Door de eerder genoemde werkgroepen worden 
workshops georganiseerd naar behoefte, door elkaar te durven blijven aanspreken op onze 
verantwoordelijkheden zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Samen zijn wij IKC Zeven Zeeën 
en samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling. 
De doorgaande lijn is herkenbaar in de klassen en in ons gedrag.  
De doorgaande lijn voor reflectie is nu zichtbaar in alle groepen d.m.v. een picto op het 
whiteboard en op de taakbrief . Verdere ontwikkelingen en uitbreidingen nemen wij mee  
in ons ontwikkelplan en scholingsplan. 

 
 
 

De school streeft naar doorgaande lijnen op de verschillende kernwaarden Blijf op de 
doorgaande lijnen kritisch op jullie handelen. Houdt het steeds weer tegen het licht welke 
reflectievaardigheden jullie de leerlingen eigen willen maken. Dat is jullie wel toevertrouwd. 
 

Indicatoren op leraar niveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

Omdat leerlingen hun eigen instructieniveau per vak kennen, weten zij waar zij heel sterk in 
zijn en waar zij meer moeite mee hebben. Dit kunnen zij al op jonge leeftijd goed aangeven. 
Zij geven soms zelfs al aan om een verlengde instructie bij te wonen aan de instructietafel. 
Door de leerdoelen per instructie expliciet te benoemen, weten leerlingen aan het eind van 
de dag, week, periode of zij het doel hebben behaald.  
Tijdens de taaktijd werken leerlingen serieus en doelgericht aan de taak. Zij kiezen zelf voor 
het werken met extra hulpmiddelen als handelingswijzers, (stilte werkplekken), digitale 
programma’s, m.a.b.-materialen bij rekenen en eventueel voor een stilte-werkplek. 
Door dagelijks te reflecteren maken we de leerlingen bewust van hun persoonlijke 
ontwikkelingen. Zij leren na te denken over hun eigen leerproces. 

 
 
 
 

In gesprekken klinkt ambitie door. Op de website (www.ikczevenzeeen.n) staat onder “IKC” 
en dan vervolgens onder “dalton” een heel ambitieuze ‘geloofsbelijdenis’. Daar staat waar 
de school, ook als IKC, naar toe wil. Dat lezen we (nog) niet in andere stukken en treffen we 
ook niet aan in de school. Maar de school is “nog maar pas”drie jaar bezig te daltoniseren. 
Leerlingen kunnen vaak nog niet benoemen waarvoor de ingezette daltonwerkvormen 
dienen. Welk doel streeft het na en welk naar het te maken werk of verantwoorden van het 
behalen van deze doelen. Een mooi streven voor de toekomst aandeel heb ik als leerling 
hierin. Ook wordt de link van de benoemde doelen op de takenkaart niet vertaald. 

 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

5.5 De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd. 

5.6 De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 

5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften en 
leermogelijkheden van zijn leerlingen. 

5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het niveau, 
de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet halen. 
 

 
  

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraar niveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerling niveau 
chrijving 1. 1. 

http://www.ikczevenzeeen.n/
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In groepsoverzichten- en plannen en tijdens groeps- en leerlingbesprekingen tussen 
leerkracht en de intern begeleider verantwoorden de leerkrachten een gedifferentieerd 
onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Knelpunten en succeservaringen in de ontwikkeling 
van alle leerlingen worden besproken en zo blijft de leerkracht zich bewust van ver-
wachtingen, ambities en doelen die behaald dienen te worden. 
De uitslagen van niet-methodetoetsen worden twee keer per jaar gepresenteerd om elkaar 
te informeren over de resultaten op groeps- en schoolniveau. 
De leerkracht gaat effectief om met de leertijd door veel verlengde en uitdagende instructie 
te geven aan leerlingen die dit nodig hebben. 
De analyse van leerproblemen worden uitvoerig met de intern begeleidster besproken en 
daar waar nodig stelt de groepsleerkracht een plan op. Ontwikkelingsperspectieven worden 
door de intern begeleider opgesteld wanneer er sprake is van didactische achterstand op 
meerdere vakgebieden. 
De leerkracht is in staat om iedere leerling individueel te benaderen. Het ene kind heeft 
meer begeleiding nodig, de ander meer uitdaging. Hier wordt waar mogelijk op ingespeeld. 
Differentiatie op niveau en de meervoudige intelligenties hebben wij meegenomen in ons 
ontwikkelplan. Dit schooljaar oriënteren wij ons op de mogelijkheden van M.I. en volgend 
schooljaar gaan wij over tot implementatie.  

 
 
 

Resultaten zijn zeker belangrijk. Kinderen (en achter hen de ouders) willen leren rekenen en 
leren de taal te beheersen enz. En willen daarin resultaten behalen. De doelen (veelal 
productgericht) op de taakbrief vermelden , zoals jullie doen, is dan ook goed. Zeker aan 
vasthouden. Daarnaast is er de persoonlijke ontwikkeling. Hoe bereikt een leerling, zo goed 
mogelijk aangepast aan eigen kunnen en persoonseigenschappen leerdoelen. En hoe 
vaardig beheerst de leerling en wordt hij eigenaar van zijn leerproces. (procesgericht)  Wat 
dat laatste betreft is het aanbevelenswaardig de kernwaarde effectiviteit/doelmatigheid te 
ontwikkelen. Hoeveel vrijheid/verantwoordelijkheid hebben leerlingen nodig, hoe zelfstandig 
moeten ze zijn, hoe moet de samenwerking ingericht zijn om steeds zo goed mogelijk onze 
en die van de leerlingen te bereiken.  

 
 
 

5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

5.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van leerlingen 
en personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de leerdoelen 
niet halen.  

 

 
 
 

Handelings- en opbrengstgericht onderwijs biedt ons handvatten om de noodzakelijke 
opbrengsten te behalen, passend bij onze leerlingen. 
De zorgstructuur is dusdanig ingericht dat de leerkracht in samenwerking met de intern 
begeleider, ouders en overige externe instanties zorg bieden die nodig is. 
Doorgaande lijnen m.b.t. het behalen van Daltoncompetenties voor leerlingen, leerkrachten, 
onderwijsondersteunend personeel en pedagogisch medewerkers worden beschreven in 
ons Dalton handboek.  

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Zie vorig blokje ‘bevindingen visitatieteam’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door een 
daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc). 

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen over de 
daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 
vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-ontwikkeling van 
de school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

De Daltonontwikkeling wordt aangestuurd en begeleid door de Daltoncoördinator in samen-
werking met de Daltoncommissie;  de Daltoncommissie wordt vertegenwoordigd door leer-
krachten uit verschillende bouwen en de directie. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid 
voor het implementeren en borgen van de kernwaarden die voortdurend in ontwikkeling zijn. 
Op iedere bouwvergadering staat Daltononderwijs op de agenda en wordt gesproken over 
de voortgang van het proces en de inhoud, succeservaringen en verbeterpunten. 
De Daltoncoördinator zorgt voor borging van gemaakte afspraken en houdt het team, de MR 
en de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen rondom ons Daltononderwijs door middel 
van de Dalton nieuwsbrief, informatieve ouderavonden, folders en flyers voor nieuwe 
ouders, de schoolgids, informatie op de website en artikelen in de maandelijkse nieuwsbrief. 
De Daltoncoördinator informeert ook ouders regelmatig tijdens de maandelijkse ouderinloop. 
Tijdens ouderavonden wordt altijd ingezoomd op het Daltononderwijs, zowel pedagogisch 
als didactisch; wij vinden het belangrijk dat ouders de visie met ons delen. Ouders zijn 
enthousiast over dit onderwijsconcept en merken daadwerkelijk thuis verschillen; kinderen 
vragen ook thuis om ruimte van ouders waarin zij hun zelfstandigheid en verantwoordelijk-
heid nog breder kunnen en willen ontwikkelen. 
Daltonscholing is opgenomen in het scholingsplan en nieuwe leerkrachten zijn verplicht een 
certificaat te behalen tot Dalton leerkracht wanneer zij na een jaar kiezen voor onze school. 
De directeur volgt momenteel de cursus om het certificaat tot Dalton directeur te behalen. 
Via verschillende mogelijkheden van social media houden wij betrokkenen en geïnteres-
seerden op de hoogte van onze ontwikkelingen.  
 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De Daltoncoördinator en directie bezoeken regelmatig de regiobijeenkomsten, afhankelijk 
van de thema’s die worden gepresenteerd. Beiden bezoeken ook overige Daltonscholen 
wanneer er behoefte is om onze beeldvorming te vergroten. 
Door een leerlingenraad te formeren, betrekken wij leerlingen nog meer bij onze ontwikke-
lingen; wij vinden het belangrijk de meningen te horen van de leerlingen. Dat is per slot van 
rekening onze doelgroep. 
Het schoolbestuur ondersteunt onze visie op Daltononderwijs en stimuleert een brede 
schoolkeuze voor ouders en leerlingen in Amsterdam Noord. 

 
 
 

Naast de hierboven genoemde zaken heeft de school een duidelijke website waarop zij 
voorstaat met daltononderwijs ambitieus beschreven is. Er is net een vernieuwd Dalton 
Handboek geschreven. Dit is een duidelijke uitbreiding op het oude document dat wij ook 
mochten ontvangen. Ook in de schoolgids vinden ouders het e.e.a. terug over dalton. In het 
schoolplan 2011 2015 is dat nauwelijks het geval. Maar dat is nagenoeg verlopen. Het is 
goed in de vernieuwde versie die moet komen ook het e.e.a. over dalton te melden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Onder toezichthoudend oog van de daltoncoördinator functioneert de leerlingenraad sinds 
november 2014. Dat is pas drie maanden op het moment dat wij de leerlingen spreken. Hoe word 
je lid van de raad? , is een onderwerp van gesprek. En hoe functioneert de raad. En wat zou er 
aan de orde kunnen komen. Een ding hebben de leerlingen al in de week gelegd: zij willen graag 
een schoolfeest organiseren voor de groepen 5 tot en met 8. 
Enthousiasme kan de leerlingen niet ontzegd worden.  

 
 
 
 
 

Tijdens de lunch spreken wij ieder met een groepje leraren. Zij zijn enthousiast over de gezamen-
lijke aanpak van hun onderwijs. Ze zijn er ook trots op de samenwerking die er is, als ook op de 
gelegenheid die geboden wordt om mee te denken en doen. (gelaagde structuur van werk-
groepen) 
Leraren hadden wel zoiets van o jee, wat gaat er allemaal gevraagd worden. Maar merkend dat 
de gesprekken over de inhoud van hun werk gaan, is de vrees snel verdwenen. Leraren ervaren 
ons bezoek als prettig. 
In drie jaar dat de school nu echt met dalton bezig is, is er al veel veranderd. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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De ouders zijn goed te spreken over de school. Ze worden adequaat geïnformeerd over de 
school, wat daar gebeurt, over dalton. Tijdens een open dag worden ze ‘behandeld’ als leerlingen 
om zo te ervaren hoe hun kroost op school werkt. 
De school wordt gekozen omdat hij in de buurt ligt maar ook wordt er vaker gekozen omdat het 
een school is die met dalton aan de weg timmert. 
De leraren zijn aardig, hebben een luisterend oor. Ouders zijn blij gehoord te worden en antwoord 
op hun vragen te krijgen. Kortom het contact tussen ouders en leraren is goed. 
Ouders merken thuis dat op school gewerkt wordt aan zelfstandigheid. Kinderen lijken thuis ook 
zelfstandiger te worden. Een ouder zei zelfs dat ze zelf ook verandert door de verandering bij de 
kinderen. Ze zal eerder zeggen ’dat kan je zelf wel’.  
Over de ouderkamer zijn de ouders (er is tamelijk veel allochtone ouders) zeer te spreken. Er is 
een ouder contactmedewerker aan de ouderkamer verbonden. Deze verzorgt de contacten tussen 
ouders en school, biedt cursussen aan, geeft voorlichting e.d.  Ouders kunnen met al hun vragen 
bij bedoelde medewerker terecht.  
Wij spreken met vier ouders waarvan drie van allochtone afkomst. Zij maken zich wel wat zorgen 
over het feit dat de schoolbevolking te weinig gemengd van samenstelling is. De nieuwe school 
die over een jaar een paar honderd meter verderop staat, brengt daarin misschien verandering. 
Het gebouw zal aantrekkelijk zijn, maar veel belangrijker de school staat dan meer in een 
voedingsgebied met diverse bewoners. 
Een ander punt van zorg van ouders is dat kinderen thuis door hun ouders veelal door de taal-
barrière niet of nauwelijks geholpen kunnen worden bij hun huiswerk. 
Ouders maken een actief gebruik van de mogelijkheden die ze worden geboden om te helpen  
in de school. 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: de heer C. de Ruiter 

De heer De Ruiter is sinds enkele weken interim-bestuurder van de Stichting Openbaar Onderwijs 
Noord (SOON). 
SOON beheert 16 scholen waaronder conceptscholen zoals dalton en montessori. Sinds kort is 
een vrije school aangeschoven. 
Over de Dorus Rijkersschool of te wel het IKC Zeven Zeeën, zoals de school sinds kort heet, heeft 
de heer De Ruiter een positieve indruk. Heel erg intensief heeft de bestuurder zich nog niet in de 
school kunnen verdiepen. Dat de school een IKC is geworden is goed in maatschappelijke zin, 
maar ook voor deze school. 
De schooldirecteuren zijn op de eerste plaats de onderwijskundige leiders van de scholen van 
SOON. 

Wij hebben uitvoerig met de directie en de daltoncoördinator gesproken, zowel voor de briefing, 
als daarna en nog eens later op de morgen. Weerslag daarvan hebben wij verwerkt in de blokjes 
‘bevindingen visitatieteam’ hierboven. 
De directie als ook de daltoncoördinator stralen veel enthousiasme uit, staan achter het concept 
dalton en dragen dat uit naar buiten, op de eerste plaats het team maar zeker ook naar de 
ouders. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 15 

We spreken ook over invalproblematiek. Nu de wet is veranderd moet al snel een vaste aan-
stelling worden aangeboden. SOON participeert in een federatie van zeven stichtingsbesturen.  
In een groter geheel wordt met een partij van buiten getracht de invalproblematiek de baas te 
worden. 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 

0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  n.v.t. 

1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 
vertrouwen 

 X 

2 Zelfstandigheid  X 

3 Samenwerking  X 

4 Reflectie  X 

5 Effectiviteit- doelmatigheid X  

6 Borging   X 

* niet van toepassing bij licentieverlening 
 
 
 
 

 

 

 

 Advies Criteria 

X Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie voor 
licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 
onvoldoende kernwaarden 

 Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 
kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen vorige 
visitatie 

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Leerlingen eigenaar laten worden van hun leerproces vraagt een bezinning op 
de kernwaarde effectiviteit/doelmatigheid. 
Hoeveel vrijheid/ verantwoordelijkheid heeft de individuele leerling nodig, 
hoeveel zelfstandigheid, hoeveel samenwerking is op welk moment nodig en 
welke reflectie om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen op een zodanige 
manier dat er ook leerresultaten (opbrengsten) geleverd worden. 
M.a.w. de kernwaarden in de vorige alinea genoemd moeten de komende jaren 
steeds weer onder de loep genomen worden en voortgaand ontwikkeld. Maak 
een plan om te komen tot ontwikkelingslijnen op de hierboven genoemde 
(dikgedrukte) kernwaarden (zie ook slotopmerkingen). Maar alles tegelijk werkt 
niet. Koppel een behapbaar tijdpad aan het plan. 

Nr. 2 Wij sluiten aan bij jullie plan zoals vermeld in het Dalton Handboek en het 
visitatieverslag. Neem eerst differentiatie bij de kop. Dit bewerkstelligt al een 
groot aandeel in maximale opbrengsten. 

 
 
 
 
 
 

Wij konden in een open sfeer onze werkzaamheden verrichten.  
Wij hebben een startende daltonschool aangetroffen. O.i. is drie jaar hard gewerkt om te komen 
tot dat wat nu aanwezig is. Er is voldoende dalton aanwezig om het bestuur van de NDV positief 
te adviseren. Met de licentie op zak in (binnenkort) een nieuw gebouw moet de komende vijf jaar 
gewerkt worden aan groei naar een volwassen daltonschool; meer ontwikkelde leer- en vaardig-
heids lijnen op verschillende kernwaarden. 
Lees nog maar eens na wat jullie op de website hebben staan onder de button ‘dalton’.  
Daar staat jullie ambitie. 
Tip: bekijk eens wat websites  van andere daltonscholen. Niet om klakkeloos te kopiëren. 
(Doe wat bij jullie past!),  maar om ideeën op te doen. 

 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

  

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het team van IKC Zeven Zeeën heeft de visitatie als leerzaam, inspirerend en ontspannen 
ervaren; de verwachtingen van en naar elkaar waren vooraf duidelijk gecommuniceerd en 
er was voldoende tijd om ons goed te kunnen voorbereiden op deze dag die volgens de 
planning naar ieders tevredenheid is verlopen. 
We zijn uiteindelijk trots op onze groei en op de pedagogische en didactische 
veranderingen die wij met het team, leerlingen en ouders hebben doorgemaakt. 
 
De gesprekken tussen de leden van visitatieteam, de directie en de Daltoncoördinator 
vonden plaats in een open, ontspannen en veilige sfeer. We ervaren deze gerichte 
feedback als een meerwaarde en herkennen hierin onze verbeterpunten.  
 
De leerkrachten, de ouders én de leden van de leerlingenraad hebben zich daadwerkelijk 
gehoord gevoeld en vonden de gesprekken positief. Gesprekjes met verschillende 
leerkrachten tijdens de lunch hadden een informeel karakter; iedereen heeft voldoende 
ruimte gekregen om zijn enthousiasme en passie voor Dalton te delen met de visiteurs.  
Het behalen van de Daltonlicentie is iets wat wij met alle betrokkenen hebben bereikt en 
dat maakt onze verbondenheid groter! 
 
We herkennen ons in de aanbevelingen en zullen in overleg met het team een plan van 
aanpak opstellen voor 2015-2019. 
 
 

 

 

 

  

Schoolreactie op de visitatie 
 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Leerlingen eigenaar laten worden van hun leerproces vraagt een 
bezinning op de kernwaarde effectiviteit/doelmatigheid. 
Hoeveel vrijheid/ verantwoordelijkheid heeft de individuele leerling 
nodig, hoeveel zelfstandigheid, hoeveel samenwerking is op welk 
moment nodig en welke reflectie om de persoonlijke ontwikkeling te 
bevorderen op een zodanige manier dat er ook leerresultaten 
(opbrengsten) geleverd worden. 
M.a.w. de kernwaarden in de vorige alinea genoemd moeten de 
komende jaren steeds weer onder de loep genomen worden en 
voortgaand ontwikkeld. Maak een plan om te komen tot ontwikkelings-
lijnen op de hierboven genoemde (dikgedrukte) kernwaarden (zie ook 
slotopmerkingen). Maar alles tegelijk werkt niet. Koppel een behapbaar 
tijdpad aan het plan. 

Actie - We ontwikkelen een doorgaande lijn voor leerlingen uit de 
groepen 1t/m 8  met betrekking op de kernwaarde effectiviteit en 
doelmatigheid en we gebruiken hierbij literatuur (o.a. Focus op 
Dalton, Dalton een ontwikkelingsgerichte inspiratie), ervaringen 
van collega-scholen om deze kernwaarde te vertalen in 
activiteiten. 

- We onderzoeken de mogelijkheden om Dalton te verbinden aan  
handelings- en opbrengstgericht werken en we ontwikkelen 
kijkwijzers om tot afstemming en borging te komen.  

- We gaan de expertise op het gebied van de ontwikkelingslijnen 
m.b.t. de overige kernwaarden versterken middels een plan van 
aanpak, en gebruiken hiervoor de ervaringen/expertise van de 
verschillende Daltonscholen in Amsterdam.. 
 

Uitvoerenden - Plan van aanpak wordt opgesteld door de Daltoncoordinator,  
in overleg met de directie en besproken met de leden van de 
Daltoncommissie om vervolgens te delen met het team.  

- Schoolbezoeken zullen naar behoefte door de directie, leden van 
de Daltoncommissie en de Daltoncoördinator uitgevoerd worden. 

tijdvak Maart- juli 2015: plan van aanpak opstellen 
September 2015-juli 2016: plan van aanpak uitvoeren en evalueren 
September 2016-juli 2017: plan van aanpak borgen 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Zie boven; indien nodig benaderen we externe adviseurs. 

toelichting Wij hebben meer behoefte aan het delen van kennis en ervaringen met 
collega’s van andere Daltonscholen. De voorschool wordt meegenomen 
in alle ontwikkelingen van de school. 

 
 
  

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Wij sluiten aan bij jullie plan zoals vermeld in het Dalton Handboek en het 
visitatieverslag. Neem eerst differentiatie bij de kop. Dit bewerkstelligt al 
een groot aandeel in maximale opbrengsten. 

Actie - Teamscholing op effectieve instructie, planmatige differentiatie, 
handelingsgericht werken. 

- De professionele cultuur verder ontwikkelen: gebruik maken en 
delen van en met elkaar middels collegiale consultaties, klassen-
bezoeken, intervisie als onderdeel van overlegmomenten. 

- Borgingscyclus opzetten voor elk vak- en vormingsgebied 
- Theorie: artikelen delen en discussiëren over visie-ontwikkeling 

tijdens overleggen. 
- Taakbrief aanpassen op inhoud en doel m.b.t. differentieren. 

uitvoerenden Het team wordt betrokken bij het opstellen en goedkeuren van plan van 
aanpak, evalueert regelmatig en onderzoekt eventuele oplossingen bij 
knelpunten. De Dalton coördinator, in samenwerking met de bouw-
coördinatoren begeleiden leerkrachten bij het uitvoeren van het plan van 
aanpak en brengt collega’s met elkaar in verbinding. De directie stuurt en 
begeleidt het proces, in overleg met de Daltoncoördinator. 

tijdvak 2014/2015 (start) / en vervolg in 2015-2016 (zie bijlage) 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Studiedagen op HGOW (handelingsgericht- en opbrengstgericht werken, 
effectieve instructie, D(irect) I(instructie) M(odel) en Dalton 
(weekplanningen en differentiatie) worden verzorgd door een externe 
onderwijsadviseur, Marion Haanen van Cormano. Bijgaand de aanvraag 
voor scholing 2015-2016 

toelichting Wij willen gebruik maken van de Amsterdamse Scholenbeurs en sturen 
onze aanvraag in bij de gemeente Amsterdam. 

 
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

 
Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) 
opgestuurd naar de visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar 
de inhoudelijk medewerker visitaties van de NDV. 
 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


